
II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Darah

Darah terdiri dari sel-sel yang terendam dalam cairan yang disebut plasma

(Frandson, 1992). Menurut Nielsen (1997) volume darah total pada burung

sebesar 5-10% dari berat badannya, dan menurut Swenson (1984) sebanyak 8 %

dari berat badannya. Variasi volume darah dalam tubuh tergantung pada umur,

nutrisi, kesehatan ternak, aktivitas tubuh, jenis kelamin dan faktor lingkungan.

Komposisi sel-sel darah merupakan salah satu cara untuk melihat adanya penyakit

ataupun stres pada hewan. Menurut Post et al. (2002) peubah sel darah merupakan

ukuran yang berguna pada penelitian kesehatan dan kesejahteraan hewan.

Pemeriksaan darah merupakan salah satu metode untuk menetapkan suatu

diagnosis penyakit yang dapat memberi gambaran tentang keadaan patologis dan

fisiologis, kelainan-kelainan dalam darah atau organ-organ pembentuk tubuh

ternak dapat diketahui melalui pemeriksaan darah ini (Guyton, 1986). Frandson

(1992) menyatakan bahwa darah pada hewan merupakan medium transportasi.

Beberapa fungsi darah yaitu: (1) membawa nutrien dari saluran pencernaan ke

seluruh jaringan, (2) membawa produk akhir metabolisme dari sel ke organ

pengeluaran, (3) membawa O2 dari paru-paru ke jaringan, (4) membawa CO2 dari

jaringan ke paru-paru dan (5) mengandung faktor-faktor penting untuk pertahanan

tubuh terhadap penyakit. Menurut Sturkie and Grimminger (1976), darah terdiri

atas cairan (plasma), garam-garam, zat-zat kimia dan butiran sel-sel darah. Sel-sel

tersebut terdiri atas eritrosit (sel darah merah) dan leukosit (sel darah putih).

Nilai normal jumlah eritrosit, leukosit, hemoglobin dan hematokrit ayam

pedaging dapat dilihat pada Tabel 2.1.



Tabel 2.1. Nilai normal jumlah eritrosit, leukosit, hemoglobin, dan hematokrit
ayam pedaging

Sel Darah Eritrosit
(Juta/mm3)

Leukosit
(Ribu/mm3)

Hemoglobin
(g %)

Hematokrit
(%)

Mangkoewidjojo &
Smith (1988)

2,0 – 3,2 16,0 – 40,0 7,3 – 10,9 24,0 – 43,0

Sumber : Mangkoewidjojo & Smith (1988)

2.1.1. Eritrosit Unggas

Eritrosit (sel darah merah) unggas berbentuk oval, berinti dan berukuran

lebih besar dari darah mamalia (Smith et al., 2000). Darah ayam mengandung

eritrosit sekitar 3 x 106/mm3 (Belland Weaver, 2002). Gambar eritrosit unggas

dapat dilihat pada Gambar 2.1. di bawah ini.

Gambar 2.1. Eritosit Unggas (Bell and Weaver, 2002)

Pada sumsum tulang, terdapat sel-sel stem hemopoietik pluripoten, yang

merupakan asal dari seluruh sel-sel dalam darah sirkulasi. Terbentuk suatu jalur

sel khusus yang dinamakan sel stem commited, sebagai unit pembentuk koloni

atau disebut juga Coloni Form Unit (CFU). Sel stem commited yang

menghasilkan eritrosit disebut unit pembentuk koloni eritrosit yang disingkat

menjadi CFU-E (Swenson, 1984).

Pertumbuhan dan reproduksi sel stem diatur oleh bermacam-macam protein

yang disebut penginduksi pertumbuhan, salah satunya adalah interleukin-3.

Penginduksi pertumbuhan akan memicu pertumbuhan tetapi tidak membedakan



sel-sel. Protein lain yang berfungsi memicu diferensiasi sel disebut penginduksi

diferensiasi. Masing-masing dari protein ini akan menghasilkan satu tipe sel stem

untuk berdiferensiasi menuju tipe akhir pada sel darah dewasa (Guyton and Hall,

1997). Pembentukan berbagai sel darah tepi dapat dilihat pada Gambar 2.2 di

bawah ini.

Gambar 2.2. Pembentukan Berbagai Sel Darah Tepi yang Berbeda-beda dari Sel
Stem Hematopoietik Pluripoten Asal (PHSC) dalam Sumsum
Tulang (Guyton and Hall, 1997)

Tahap-tahap diferensiasi sel darah merah ditunjukkan pada Gambar 2.3.
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menjadi kecil. Pada saat yang sama, retikulum endoplasma direabsorbsi. Pada

tahap ini, sel disebut retikulosit karena masih mengandung sedikit bahan basofilik

yang secara normal akan menghilang dan kemudian selmenjadi eritrosit (Guyton

and Hall, 1997).

Limpa berfungsi sebagai tempat penyimpanan untuk eritrosit, yang akan

dikeluarkan ke sistem sirkulasi sebagaimana yang dibutuhkan (Belland Weaver,

2002). Umur eritrosit hewan domestik berkisar antara 2-5 bulan tergantung

kepada spesies (Meyer and Harvey, 2004). Pembentukan sel-sel darah merah

dapat dilihat pada Gambar 2.3 di bawah ini.

Gambar 2.3. Pembentukan Sel-Sel Darah Merah (Guyton and Hall, 1997).
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eritrosit, hemolisis dapat mempengaruhi jumlah eritrosit yang berada dalam

sirkulasi (Meyer and Harvey, 2004).

2.1.2. Hemoglobin

Hemoglobin merupakan zat warna (pigmen) darah yang berupa ikatan

kompleks protein terkonjugasi, dibentuk oleh pigmen dan protein sederhana.

Protein ini adalah suatu histon yang disebut globin, warna merah dari hemoglobin

disebabkan oleh heme, suatu ikatan metalik mengandung sebuah atom besi.

(Swenson, 1984).

Tahap dasar kimiawi pembentukan hemoglobin adalah sebagai berikut.

Pertama, suksinil ko-A yang dibentuk dalam siklus Krebs berikatan dengan glisin

untuk membentuk molekul pirol. Empat pirol bergabung untuk membentuk

protoprofirin IX kemudian bergabung dengan besi untuk membentuk molekul

heme. Setiap molekul heme bergabung dengan rantai polipeptida panjang (globin)

membentuk suatu sub unit hemoglobin yang disebut rantai hemoglobin. Skema

tersebut menunjukkan tahap dasar kimiawi pembentukan hemoglobin. (Guyton,

1997).

Produksi hemoglobin dipengaruhi oleh kadar besi (Fe) dalam tubuh

karenabesi merupakan komponen penting dalam pembentukan molekul heme.

Besi diangkut oleh transferin ke mitokondria, tempat dimana heme disintesis. Jika

tidak terdapat transferin dalam jumlah cukup, maka kegagalan pengangkutan besi

menuju eritoblas dapat menyebabkan anemia hipokromik yang berat, yaitu

penurunan jumlah eritrosit yang mengandung lebih sedikit hemoglobin (Guyton

and Hall, 1997). Pada berbagai jenis unggas yang normal, hemoglobin menempati

sepertiga dari volume sel darah merah (Campbell, 1995).



2.1.3. Hematokrit (Packed Cell Volume)

Hematokrit adalah istilah yang artinya persentase (berdasarkan volume)

dari darah, yang terdiri dari butir-butir darah merah (Frandson, 1992). Kandungan

eritrosit dalam darah secara langsung menentukan tinggi rendahnya kadar

hematokrit darah. Kadar hematokrit dapat berubah karena nilai atau status gizi

yang dihasilkan dari pakan yang dikonsumsi (Guyton, 1996).

Frandson (1993) menyatakan bahwa hematokrit adalah perbandingan

antara eritrosit dan plasma darah yang  dinyatakan dalam persen volume.

Penurunan persentase hematokrit dapat disebabkan kekurangan asam amino

dalam pakan, sedangkan peningkatan hematokrit disebabkan karena dehidrasi

sehingga perbandingan eritrosit terhadap plasma darah berada di atas normal.

Schalm (1965) menyatakan bahwa hematokrit mempunyai hubungan yang positif

dengan hemoglobin, apabila kadar hemoglobin meningkat maka kadar hematokrit

akan meningkat dan sebaliknya.

Hematokrit adalah presentase volume darah total yang mengandung

eritrosit, presentase ini ditentukan dengan melakukan sentrifugasi kerapatan sel

pada bagian dasar tabung (Guyton and Hall, 1997). Cunningham (2002)

menyatakan bahwa sel darah secara normal menyusun 30-50% dari volume darah

(tergantung dari spesies), fraksi dari sel-sel dalam darah disebut hematokrit.

Penentuan nilai hematokrit dilakukan dengan mengisi tabung hematokrit dengan

darah dan anti koagulan. Campuran darah kemudian disentrifikasi sampai sel-sel

mengumpul di dasar. Nilai hematokrit dapat lansung diketahui baik langsung

maupun tidak langsung dalam tabung tersebut. (Frandson, 1993).



Hematokrit diperoleh dengan menambahkan anti koagulan pada sejumlah

darah kemudian mensentrifugasinya dalam sebuah tabung. Sel-sel tersebut adalah

sesuatu yang lebih berat dari plasma dan berada dibagian bawah  pada tabung

selama sentrifugasi. Karena hasil sentrifugasi dalam suatu paket dari sel darah

merah di bagian bawah dari tabung, hematokrit terkadang disebut dengan packed

cell volume (PCV) (Frandson, 1993).

Volume sel darah merah dapat ditingkatkan oleh hormon androgen (Smith

et al. 2000). Perubahan volume sel darah merah dan plasma darah yang tidak

proposional dalam sirkulasi darah akan mengubah nilai PCV (Swenson, 1984).

Cunningham (2002) juga menyatakan bahwa hematokrit adalah fraksi sel di dalam

darah. Schamland Caroll (1975) menyatakan hematokrit merupakan indikasi

proporsi sel dan cairan didalam darah. Hematokrit yang rendah dapat

mengindikasikan beberapa kelainan antara lain anemia, kerusakan sumsum tulang

belakang, kerusakan sel darah merah, malnutrisi, myeloma, rheumatoid dan

arthritis. Nilai hematokrit yang tinggi sebaliknya mengindikasikan dehidrasi

eritrositosis dan polisitemia vena.

2.2. Tanaman Kemangi (Ocimum basilicum Linn.)

Menurut Agusta (2000) tanaman kemangi termasuk kedalam kingdom

Plantae (tumbuh-tumbuhan), divisi Spermatophita (tumbuhan berbiji), sub filum

Angiospermae (berbiji tertutup), kelas Dicotyledonae (biji berkeping satu), famili

Lamieceae, genus Ocimum, spesies Ocimum basilicum Linn. Tanaman kemangi

(Ocimum basilicum Linn.) dapat dilihat pada Gambar 2.4.di bawah ini.



Gambar 2.4. Tanaman Kemangi (Ocimum basilicum Linn.) Agusta (2000)

Menurut Her (2002) kemangi merupakan tanaman setahun yang tumbuh

tegak dengan cabang banyak. Daunnya tunggal, berhadapan, bentuk bulat, bagian

tepi bergerigi, berwarna hijau, dan berbau aromatis khas. Massimo et al. (2004)

menyatakan kemangi memiliki bunga majemuk berbentuk malai, kelopak

berwarna hijau, mahkota dan benang sari berwarna putih. Tinggi tanaman antara

60-70 cm.

Tanaman kemangi yang memiliki bau harum telah disebutkan dalam Al-

Qur’an ketika Allah SWT berfirman dalam Surah Ar-Rahman Ayat 12: “Dan biji-

bijian yang berkulit dan bunga-bungaan yang harum baunya”. Menurut Hasbi

(2003), maksud dari ayat di atas adalah dibumi ini terdapat pula biji-bijian yang

menjadi bahan makanan pokok, seperti gandum dan padi. Allah SWT yang

menjadikan bagi kita berbagai macam buah, berbagai macam bijian yang

mempunyai jerami untuk bahan pakan hewan dan yang mempunyai isi untuk

menjadi rezeki. Hikmat (2011) menafsirkan ayat di atas bahwa Allah SWT telah

meletakkan bumi dan menghamparkannya untuk tempat tinggal makhluk dan

disana terdapat buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak-kelopak



mayang yang darinya keluar buahnya. Dibumi juga terdapat biji-bjian yang

berkulit sebagai rezeki untuk kalian dan ternak kalian, dan terdapat juga segala

tumbuhan yang berbau harum.

Kemangi dapat tumbuh baik pada tanah subur dan mengandung nitrogen

tinggi. Toleran pada pH 4,3-8,4 dan optimum pada pH 5,5-6,5. Kemangi dapat

tumbuh pada suhu antara 5-300C (Sutarno dan Atmowidjojo, 2001). Menurut

Sudarsono et al. (2002) morfologi tanaman kemangi yaitu merupakan tanaman herba

tegak atau semak, tajuk membulat, bercabang banyak, daunnya tunggal, berhadapan,

tangkai daun berukuran 0,25-3 cm, di kedua permukaan berambut halus, tepi daun

bergerigi bergelombang. Susunan bunganya majemuk berkarang atau tandan, dan

panjangnya 2,5-14 cm.

Sisca (2003) menyebutkan bahwa daun kemangi terbukti ampuh untuk

menyembuhkan diare, sembelit, dan gangguan ginjal. Minyak yang dihasilkan

juga dapat memberikan fungsi melawan bakteri seperti Escherichia coli,

Staphylococcus aureus, dan Salmonella enteritidis. Minyak tersebut bahkan

mampu menangkal infeksi yang disebabkan virus seperti Bacillus subtilis,

Salmonella parathyph, dan Proteus vulgaris. (Adnyana & Firmansyah, 2006)

Massimo et al. (2004) menyatakan minyak atsiri tanaman kemangi

mengandung osinema, farsena, sineol, felandrena, sedrena, bergamotena,

amorftena, burnesena, kardinena, kopaena, pinena, terpinena, santelena, sitral,

dan kariofilena. Telci et al. (2006) menambahkan bahwa terkandung senyawa lain

didalam minyak atsiri tanaman kemangi seperti anetol, apigenin, asam kafeat,

eskuletin, eskulin, estragol, faenesol, histidin, magnesium, rutin,tanin, ß –

sitoserol. Daun kemangi mempunyai beragam khasiat antara lain: analgesik, anti



bakterial, antioksidan, anti fertilitas, kemoprotektif, imunomodulator,

radioprotektif  dan anti kanker (Dattani, 2008).

Daun kemangi banyak mengandung vitamin A dan C serta mineral P, Ca,

dan Fe. Kandungan mineral kalsium dan fosfor dalam daun kemangi sebanyak

154 g dan 69 g per 100 g. Komposisi nilai gizi daun kemangi dapat dilihat pada

Tabel 2.2. (Riana, 2000).

Tabel 2.2. Komposisi Nilai Gizi Daun Kemangi (Ocimum basilicum Linn.)
Perseratus Gram Bahan

Nilai Gizi
Daun Kemangi (Ocimum basilicum

Linn.)
Kalori (kal) 27 (113kj)
Protein (g) 2,54
Lemak (g) 0,61
Karbohidrat (g) 4,34
Serat (g) 3,90
Kalsium (mg) 154,00
Fosfor (mg) 69,00
Besi (g) 3,17
Magnesium (mg) 81,00
Potassium (mg) 462,00
Seng (mg) 0,85
ß – karoten (μg) 4500,00
Thiamin (mg) 0,02
Niasin (mg) 0,92
Vitamin E (mg) 0,26
Vitamin B-12 (mcg) 0,00
Vitamin A (mcg) 386,00
Asam asorbat (mg) 18,00
Air (%) 90,96

Sumber : Riana (2000)

Kemampuan tanaman ini dalam menurunkan asam urat telah diteliti dan

dapat menurunkan kadar asam urat tikus putih, dengan memberikan sari air daun

kemangi dengan dosis 51,36-205,44 g/kg berat badan tikus putih. Hasil percobaan

tersebut menunjukkan setelah pemberian selama 3-7 hari, terjadi penurunan kadar

asam urat darah tikus yang cukup berarti, percobaan tersebut membuktikan bahwa



kemangi aman dan tidak meningkatkan asam urat (Her, 2002). Dita (2005)

menambahkan komponen kimia yang terdapat pada kemangi pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Komponen Kimia yang terdapat pada Kemangi (Ocimum basilicum
Linn.)

Komponen Kimia Bagian Tanaman Kegunaan
1,8 Sneol Seluruh Bagian Anti kholinerase, perangsang

aktivitas syaraf pusat dan
melebarkan pembuluh kapiler

Anetol Seluruh bagian Merangsang hormon estrogen dan
merangsang faktor kekebalan

Apigenin Seluruh bagian Melebarkan dan melancarkan
sirkulasi pembuluh darah,
penekanan syaraf pusat

Arginina Daun Memperkuat daya tahan sperma,
menurunkan gula darah

Asam Asparat Daun Perangsang syaraf dan analeptik.
Boron Seluruh bagian Merangsang hormon androgen,

estrogen dan mencegah
pengeroposan tulang

Eriodiktiol Daun Merangsang peremajaan sel untuk
pertumbuhan

Eugenol Daun Mencegah ejakulasi prematur
Farnesol Seluruh bagian Feromon, parfum dan merangsang

regenerasi sel normal pada
penggantian kulit

Fenkhona Seluruh bagian Melebarkan pembuluh darah kapiler
dan anti kholinesterase

Germakrena-D Seluruh bagian Feromon
Aasam p-kumarat Daun Anti fertilitas dan penghambat

sintesis prostaglandin
Stigmaterol Seluruh bagian Merangsang estrogen, menurunkan

kolesterol, merangsang terjadinya
proses ovulasi dan bahan baku
hormon steroid

Tanin Kultur jaringan Mengurangi sekresi caian
Seng (zinc) Daun Merangsang kekebalan tubuh

Sumber: Dita (2005)

Ahmet et al. (2005) menyatakan ethanol sari Ocimum basilicum Linn.

mengandung senyawa anti microbial yang mampu melawan sembilan jenis bakteri

patogen seperti Acinetobacter, Baksil, Escherichia, dan Staphylococcus. Di sisi

lain, metanol dan heksan ekstrak Ocimum basilicum Linn. menunjukkan aktivitas



anti bacterial melawan enam spesies bakteri meliputi Acinetobacter, Baksil,

Brucella, Escherichia, Micrococcus, dan Staphylococcus.


